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الریاضیةكلیة التربیة جامعة الموصل / 

١٦/٧/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٧/٥/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هدف البحث الى :

فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة ، المنتهیــةطلبــة الســنة الدراســیة درجــة تماســك الجماعــة لــدى قیــاس -

جامعة الموصل .، وطب األسنان ، والتربیة) فيهندسةكلیات (الو 

كلیــة  فــي ن طلبــة الســنة الدراســیة المنتهیــةتماســك الجماعــة بــیدرجــةفــي  قرو الفــ الــىالتعــرف -

هندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .التربیة الریاضیة ، وطلبة كلیات(ال

واسـتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي باالســلوب السـببي المقــارن لمالءمتــه وطبیعــة البحــث ، 

) فـي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧واشتملت عینـة البحـث علـى طلبـة السـنة الدراسـیة المنتهیـة للعـام الدراسـي (

االســــنان ، والتربیــــة) ، بمجمــــوع كلــــي قــــدره كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، وكلیــــات (الهندســــة ، وطــــب 

عـالوي (  تماسك الفریق الریاضـي ، والمعـد مـن قبـلم مقیاسااستخدوتم ) طالب وطالبة ، ٢٦٠(

، وســط الحســابي متال: ( سـتخدمت الوســائل االحصــائیة اآلتیـة، والجمــع البیانــات  ةدااكـ )١٩٩٨، 

تحلیـل ، و لعینـة واحـدةاختبـار(ت)، و رسون) معامل االرتباط البسیط لـ (بی، و االنحراف المعیاريو 

.النسبة المئویةو      ،للمقیاسالمتوسط الفرضي، و )L.S.Dقیمة اقل فرق معنوي (، و التباین

واستنتج الباحث ما یاتي :

طلبة كلیة التربیة الریاضـیة ، وطلبـة كلیـات (الهندسـة ، وطـب االسـنان ، والتربیـة) فـي جامعـة -

والعمــل لعطـاء لیعطـیهم الــدافع تماسـك جماعـة ایجــابي درجــةیتمتعـون بمــةبصـورة عاالموصـل 

.في حیاتهم الجامعیةمعا من اجل النجاح 

تماســك الجماعــة بــین طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة ، وطلبــة كلیــات فــي درجــة یوجــد اخــتالف-

(الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .

تماســك درجـةببـة كلیتـي (الهندسـة ، والتربیـة)یـة الریاضـیة كـانوا افضـل مـن طلطلبـة كلیـة الترب-

الجماعة .

درجة تماسك الجماعة .بطلبة كلیة التربیة الریاضیة كانوا متساوین مع طلبة كلیة طب االسنان -
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A Comparative Study of Group Cohesion between
Students of Physical Education College and other

Colleges at the University of Mosul

Assistant lecturer. Mahmmod M. Ali
University of Mosul/ College of Sport Education

Abstract:

The research aims at being acquainted with

 The degree of group cohesion between graduate students of physical

education college and other colleges of engineering , dentistry, and

education at the university of Mosul

 The degree of difference of group cohesion level between graduate-

collegiate students of physical education and other colleges of

engineering, dentistry and education at the university of Mosul

The descriptive method with causal comparative style was used

since it is convenient to the nature of the research. The sample included

260 male and female graduate students of the academic year of (2007-

2008) of physical education college and other colleges of engineering ,

dentistry and education at the university of Mosul. The scale of athletic

team cohesion by Allawi was used as instrument to collect data. The

mean, standard deviation, simple correlation coefficient, one sample “t”

test, ANOVA, LSD, proposed mean of the scale and percentage were

used to analyze the data statistically. The researcher concludes the

following:

 Students of physical education and other colleges of engineering,

dentistry and education at the university of Mosul have a positive

group cohesion level giving them a motivation to try their best and to

work together for success in college .
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 There is a difference in group cohesion level between graduate

students of physical education college and other colleges at the

university of Mosul .

 Students of physical education college were better than students of

colleges of engineering and education in the group cohesion level .

 Students of physical education college were equal with the students of

college of dentistry in the group cohesion level .

:التعریف بالبحث -١
:البحث وأھمیةالمقدمة -١

ـــالطبع ، وهـــذا یعنـــي ان  ـــا وضـــروریا فاإلنســـان مـــدني ب یعـــد اجتمـــاع االنســـان امـــرا طبیعی

بمفــرده أي یعــیش فــي مجتمــع وانتمائــه الــى الجماعــة والعــیش معهــا ان یعــیش  عاالنســان ال یســتطی

ة االجتماعیــة شــعور فطــري یدفعــه الــى یعطیــه كمــاال لذاتــه ذلــك الن شــعور الفــرد برغبتــه فــي الحیــا

ذلـــك محاولتـــه االســـتئناس بأخیـــه االنســـان كمـــا ان النزعـــة المجتمعیـــة تعـــد ارادیـــة الـــى جانـــب انهـــا 

  ) .٢٩٩،  ١٩٨١عاطفة فطریة (الخشاب ، 

ــــى التعــــاون ، ولســــد االحتیاجــــات  ــــراد ال ــــي حاجــــة األف ــــنعكس ضــــرورة االجتمــــاع ف كمــــا ت

البد ان یتعاونوا من اجل الحصول على انتماء للجماعة (الحسن االقتصادیة والدفاعیة ، فاألفراد

 ،٣٧٥،  ١٩٩٥. (  

ــــره وبطبیعــــة الجماعــــات  ــــنفس االجتمــــاعي عنــــد دراســــته لإلنســــان بعالقتــــه بغی ــــم ال ان عل

والعوامــل المــؤثرة فیهــا وتنــوع العالقــات القائمــة بــین أفرادهــا ، ومــدى تــأثیر شخصــیة الفــرد    بهــذه 

Social)هـا فـالفرد فـي أي موقـف اجتمـاعي العالقات تأثیره فی Situation) انمـا یطبـق نوعـا مـن

المعــاني او المعــاییر او االتجاهــات والقــیم التــي تعلمهــا ، لهــذا فــان تفاعــل بعــض األشــخاص مــع 

 ٢٠٠٥بعضهم یشكل جوهر الحیـاة االجتماعیـة والـذي تبنـى علیـه التكامـل االجتمـاعي (الحلفـي ، 

،٢٣. (  

لریاضــة نجــدها نظامــا اجتماعیــا كبیــرا ، وهــي واقــع ملمــوس فــي حیاتنــا ولــو تطرقنــا الــى ا

یحــدث فیهــا كــل انمــاط الســلوك التــي تحــدث فــي الحیــاة العادیــة ، فالریاضــة جــزء مــن نســیج هــذا 

المجتمع أي انها صورة مصغرة من المجتمع االكبر لذا فهـي تتـاثر بكـل مایسـود فـي المجتمـع مـن 

ف اجتماعیــة واقتصــادیة ، ومــن هنــا تبــرز أهمیــة البحــث فـــي فلســفة وقــیم وعــادات وتقالیــد وظــرو 

معرفة مستوى تماسك الجماعة لالفراد الذین یمارسون الریاضة عن غیـرهم ، والفـروق بیـنهم كـذلك 

تبرز اهمیة البحث مـن خـالل اهمیـة التماسـك االجتمـاعي (تماسـك الجماعـة) مـن خـالل مـا یتركـه 

عــدمها بــین الطلبــة الممارســین للنشــاط الریاضــي عــن مــن اثــار علــى الطلبــة مــن اقامــة عالقــات او

غیر الممارسین للنشاط الریاضي .
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مشكلة البحث٢-١
ان فقدان التماسك االجتماعي یعد مشكلة اجتماعیـة بالغـة الخطـورة ، ویعمـل علـى تفكیـك 

قیــة ، المجتمــع ویهــدم الركــائز االساســیة التــي تبنــى علیهــا والمتمثلــة بقــیم المجتمــع ومعــاییره األخال

وبالنظر الهمیة هذا الموضوع ارتأى الباحث دراسة هذه المشكلة من حیـث معرفـة مسـتوى تماسـك 

الجماعـة لطلبـة الجامعـة ومقارنـة درجــة تماسـكهم ، ولعـدم وجـود دراســة متكاملـة توضـح ابعـاد هــذه 

المشــكلة (علــى حــد علــم الباحــث) ، ومــدى عمقهــا فــي مجتمعنــا الجــامعي ، وحیــث تــأتي محاولــة 

واضعة من الباحث للتعرف الى ابعادها .مت

ومن هنا برزت مشكلة البحث ویمكن اختصارها على شكل التساؤلین االتیین :

، بیـة الریاضــیةمـا هــي درجـة تماســك الجماعـة لــدى طلبـة الســنة الدراسـیة المنتهیــة فـي كلیــة التر -

وكلیات (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .

ل توجـد فـروق فـي درجـة تماسـك الجماعـة بـین طلبـة السـنة الدراسـیة المنتهیـة فـي كلیـة التربیـة ه -

الریاضیة ، وكلیات (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .

البحث اھدف٣-١
ـــاس درجـــة تماســـك الجماعـــة لـــدى طلبـــة الســـنة الدراســـیة المنتهیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة   ١-٣-١ قی

ضیة ، وكلیات (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .الریا

تماسـك الجماعـة بـین طلبـة السـنة الدراسـیة المنتهیـة  فـي درجةفي  قو الفر  الىالتعرف   ٢-٣-١

جامعة كلیة التربیة الریاضیة ، وطلبة كلیات (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في

الموصل .

فرض البحث   ٤-١
تماســك الجماعــة بــین طلبــة الســنة الدراســیة المنتهیــة فــي كلیــة ة بدرجــةق معنویــو فــر  توجــد

جامعة الموصل .وطب األسنان ، والتربیة) في التربیة الریاضیة ، وطلبة كلیات (الهندسة ، 

مجاالت البحث   ٥-١
، وطلبـــة  ةكلیـــة التربیـــة الریاضـــیلبـــة الســـنة الدراســـیة المنتهیـــة فـــي طالمجـــال البشـــري :  ١-٥-١

كلیــات (الهندســة ، وطــب األســنان ، والتربیــة) فــي جامعــة الموصــل 

  ) .٢٠٠٨-٢٠٠٧(  للعام الدراسي

  . ٢٠٠٨ / ٤  / ٢٠   ولغایة  ٢٠٠٧ / ١٠ / ٢٧  المدة من المجال الزماني : ٢-٥-١

(الهندسـة وكلیـات،كلیـة التربیـة الریاضـیةقاعات المحاضـرات فـي :المجال المكاني  ٣-٥-١

في جامعة الموصل .، وطب األسنان ، والتربیة)
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تحدید المصطلحات  ٦-١
التماسك االجتماعي (تماسك الجماعة) :   ١-٦-١

  ) .٢٧٥،  ١٩٨٤(زهران ، "جاذبیة الجماعة ألعضائها-

  ) .٤٠٧،  ١٩٩٨(عالوي ، "جة والتي تجذب الفرد الى الجماعة" محصلة القوى النات-

" الدرجة التي یحصل علیهـا المسـتجیب علـى مقیـاس الجماعة إجرائیا : وعرف الباحث تماسك -

تماسك الجماعة من طلبة السنة الدراسیة المنتهیة في كلیة التربیة الریاضیة ، وكلیات (الهندسة 

، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .

اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
اإلطار النظري١-٢
لتماسك االجتماعي (تماسك الجماعة) ا١-١-٢

ــــة مــــع التفاعــــل االجتمــــاعي  ــــراد المجتمــــع عالقــــة ایجابی ان للتماســــك االجتمــــاعي بــــین اف

(Social Reaction) ، ـــذي یعـــد المحـــور األساســـي فـــي إشـــباع حاجـــات الفـــرد االجتماعیـــة ال

دة     (رضـوان فالتماسك االجتماعي یعمل على زیادة فاعلیة التعاون بین اعضـاء الجماعـة الواحـ

Morton)) ، وقـــد أكـــدت ذلـــك نتـــائج الدراســـة التـــي اجراهـــا (مـــورتن  دویـــش) ٣٤،  ١٩٩٤، 

Dutch) علــى طلبــة الجامعــات اذ أظهــرت النتــائج ان الجماعــة المتعاونــة یكــون هــدف الفــرد فیهــا

متفقــا مــع هــدف الجماعــة ، فضــال عــن تحــول الفــرد مــن االلتفــاف علــى نفســه الــى االلتفــاف الــى 

ان ینتبــه ویقطــن  ثماعــة ، وكــذلك أصــبح الفــرد الــذي یجــد فــي نفســه النزعــة الــى التفــوق ال یلبــالج

الى انه مطالب بالعمل على تقریب الجماعة ، كذلك یعمل التماسك االجتماعي على زیادة دافعیة 

األعضاء للعمل ، ومن ثم یؤدي الـى زیـادة اإلنتـاج والـتحكم بـه ، وقـد أكـد ذلـك (شـاختر وزمالئـه) 

(Schachtar and Others) فـــي دراســـتهم عنـــد اختبـــارهم صـــحة الفـــرض القائـــل ان تماســـك

الجماعــة یزیــد او یــنقص كمیــة اإلنتــاج طبقــا التجــاه تــأثیر الجماعــة ،        كــذلك فــان التماســك 

االجتمــاعي یعمــل علــى تقلیــل شــعور األعضــاء باالنفعــال ،                   اذ تؤكــد الدراســات 

ذا المجــال ان األفــراد األكثــر تماســكا یكونــون      مســترخین علــى العكــس مــن المتخصصــة فــي هــ

) ٦١-٥٩،  ١٩٨٤األفراد في الجماعة األقل تماسـكا الـذین أعضـاءها قلقـین ومتـوترین (زهـران ، 

.

دورا رئیســا فــي زیــادة الجاذبیــة بــین افــراد الجماعــة وفــي (Similarity)ویلعــب التشــابهه 

ار المنظرون في هذا المجال الى ان التشابهه قد یكون فـي االتجاهـات تماسكهم االجتماعي ، واش

او القــیم او المعــاییر التــي تــنظم حیــاة الجماعــة ، ویــرتبط التماســك االجتمــاعي بعالقــة ایجابیــة مــع 

الحالة االجتماعیـة او االتجـاه االكـادیمي ، كـذلك یمكـن ان نشـیر الـى عالقـة التماسـك االجتمـاعي 
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Meclland)نفسیة او الجسمیة له اذ اكدت دراسـة (مكیالنـد وجماعتـه) للفرد مع الصحة ال and

Others) ان االنــدفاع الــى التماســك مــع افــراد الجماعــة االخــرین یــرتبط ارتباطــا ایجابیــا بالصــحة

الجیدة ، وبالشـكوه القلیلـة مـن االعـراض المرضـیة ، وان االفـراد ذوي الدافعیـة العالیـة للتماسـك مـع 

ونها بدرجــة كافیــة كــانوا اقــل شــكوى مــن االمــراض بالمقارنــة مــع االشــخاص الــذین الجماعــة ویشــبع

  ) .٢٦-٢٤،  ٢٠٠٥یكونوا اقل دافعیة للتماسك (الحلفي ، 

ویرى الكثیر من المتخصصین في علم النفس االجتماعي ان التماسك االجتماعي بین افراد 

المشكالت التي تواجه الفـرد فـي المجتمـع ، المجتمع الواحد یمثل حال امثل في معالجة الكثیر من 

بوجوده في الجماعة التي یعمل على حل مشكالته وتساعده في اشباع حاجاتـه  رفالفرد اذا ما شع

وتــوفر لــه نظامــا متكــامال مــن القــیم واالخــالق واالتجاهــات والمعــاییر التــي تســهل علیــه تفاعلــه مــع 

رامـــه لنفســـه ، فهـــو یحتـــاج للجماعـــة لیعـــزز االخـــرین فـــي المجتمـــع فانـــه یشـــعر بـــاالمن ویزیـــد احت

اســتمرار وجــوده ، ویــدخل فــي عالقــات شخصــیة معهــم مــن اجــل اثــراء كیانــه ، وهــذا یؤكــد اهمیــة 

التماسك االجتماعي في الریاضة على المستوى الشخصي . 

الحراك االجتماعي في الریاضة٢-١-٢
Pitrim)یعرف (بیتریم سوروكن)  Sorokin)ي بانه " انتقال االفراد او الحراك االجتماع

الطبقــات داخــل المجتمــع ، ویمیــز بــین نمطــین مــن انمــاط الحــراك همــا الحــراك االفقــي ، والحــراك 

الراسي ، والحراك االفقي یعني االنتقال مـن وضـع الـى اخـر داخـل نفـس الطبقـة االجتماعیـة ، امـا 

ة اخـرى صـعودا او هبوطـا فـي الحراك الراسي فهو االنتقال من طبقة اجتماعیة الى طبقة اجتماعی

)  ، ویقصـد بـالحراك االجتمـاعي " امكانیـة ١٢٤،  ٢٠٠١بناء اجتماعي متدرج " (عبد الحفیظ ، 

انتقال الفرد من مركز الى اخـر ممـا یكـون لـه تـاثیر علـى جاذبیـة المراكـز المختلفـة ، وعلـى الـروح 

) .٢١٢،  ١٩٨٠المعنویة العضاء الجماعة " (توق ، 

تمع والثقافة الریاضیةالمج٢-١-٢
ان المجتمع "عبارة عن نسق اجتمـاعي یضـم االفـراد مـن الجنسـین ، ولـه صـفة االسـتمرار 

ــــا المجتمــــع ، وتحــــدد الجماعــــات المختلفــــة بنــــاء المجتمــــع ،  والبقــــاء ، والجماعــــة خلیــــة مــــن خالی

یوجـد بیـنهم والجماعة عبارة عن عـدد مـن االفـراد الـذین تقـوم بیـنهم عالقـات اجتماعیـة منتظمـة ، و 

قـــدر مـــن التعـــاون كمـــا یمكـــن التمییـــز بـــین اعضـــاء الجماعـــة ، وغیـــر االعضـــاء فیهـــا والفـــرد فـــي 

عالقاتــه مــع الجماعــة اذ یجــد نفســه امــام مســائل عدیــدة منهــا عالقاتــه مــع االعضــاء االخــرین فــي 

ـــة الریاضـــیة  ـــر مـــن اوجـــه الســـلوك فـــي االندی ـــه ان یشـــترك مـــع الجماعـــة فـــي كثی الجماعـــة ، وعلی

الریاضـیة ، كـذلك فـان الفـرد كعضـو فـي الجماعـة علیـه مـن  تارسة االنشطة فیهـا ، واالتحـاداومم
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الكثیــرة ، وعلیــه ان یبــذل جهــدا كبیــرا فــي ســبیل التفاعــل الســلیم مــع الجماعــة كمــا ان  تالمســؤولیا

الجماعـــة تحـــدد طبیعـــة اهـــداف الفـــرد وتـــؤثر فـــي حاجاتـــه ومعتقداتـــه واتجاهاتـــه ، ومـــدى امكانیاتـــه 

  ) . ٢٤،  ٢٠٠١وكیة (عبد الحفیظ ، السل

الدراسات السابقة٢-٢
)٢٠٠٥دراسة (الحلفي ، ١-٢-٢

" التماسك االجتماعي لدى المواطن العراقي في المؤسسات االجتماعیة المتعددة من وجهة نظر 

موظفي الدولة "

هدفت الدراسة الى :

في المؤسسات االجتماعیة المتعـددة مجتمعـة قیاس التماسك االجتماعي لدى المواطن العراقي -

.

التعــرف الـــى الفـــروق فـــي درجـــات التماســـك االجتمـــاعي لـــدى المـــواطن العراقـــي تبعـــا لكـــل مـــن -

المتغیــــرات االتیــــة علــــى حــــده مــــن الــــذكور واالنــــاث ، وهــــي (الجــــنس ، والعمــــر ، والتحصــــیل 

الدراسي ، والحالة االجتماعیة) ، وفق مقیاس معد لهذا الغرض .

تصر البحث على الموظفات والموظفین العاملین في دوائر الدولة ووزاراتها الواقعـة فـي واق

  ) .٢٠٠٤) وزارة  ، للعام (٢٠مدینة بغداد لتمثیل عینة البحث ، والبالغ عددهم (

واستخدم الباحث مقیاس التماسك االجتماعي المعد من قبل الباحث كاداة لقیاس التماسـك 

احث ما یاتي :االجتماعي ، واستنتج الب

ان المواطن العراقي یتمتع بدرجة مقبولة من التماسك االجتماعي .-

ي بعض المؤسسات االجتماعیة انخفاض في درجات التماسك االجتماعي ف-

  )٧٨-٢٠،  ٢٠٠٥(الحلفي ، 

)٢٠٠٧دراسة (العبیدي ، ٢-٢-٢
الریاضیة "تاثیر العوامل البیئیة والشخصیة على التماسك االجتماعي لدى الفرق"

هدف الدراسة الى : 

التعــرف الــى تــاثیر العوامــل البیئیــة والشخصــیة فــي التماســك االجتمــاعي لــدى الفــرق الریاضــیة -

لاللعاب الجماعیة (كرة قدم ، سلة ، طائرة ، ید) . 

التعرف الى الفروق في ابعاد التماسك االجتماعي بـین بعـض العوامـل البیئیـة للفـرق الریاضـیة -

ق ، ومستوى المنافسة) .(حجم الفری

التعـــرف الـــى الفـــروق فـــي ابعـــاد التماســـك االجتمـــاعي بـــین بعـــض العوامـــل الشخصـــیة للفـــرق -

الریاضیة (الوالء ، والتعطیل االجتماعي) .
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واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث ، وقد اشتمل مجتمع البحث 

) فریقـا مـن اندیـة ٣٠، طـائرة ، یـد) ، تـم تمثـیلهم بــ() نادیا ریاضـیا فـي (كـرة قـدم ، سـلة ١٧على (

) العبــا ، واســتخدمت الباحثــة مقیــاس ٣٢٠محافظــات (الســلیمانیة ، واربیــل ، ودهــوك) ، وبواقــع (

التماســـك االجتمـــاعي المعـــد مـــن قبـــل الباحثـــة كـــاداة لقیـــاس التماســـك االجتمـــاعي للفـــرق الریاضـــیة 

، ید) ، واعتمدت الباحثة في عملیة بناء المقیاس على لاللعاب الجماعیة (كرة قدم ، سلة ، طائرة

، ومعامـل الثبـات صـائي للفقـرات، والتحلیـل العـامليالمواصفات العلمیة كان من بینها التحلیل االح

) اندیـــة ریاضـــیة تـــم تمثـــیلهم ١٠، وتـــم اختیـــار عینـــة التطبیـــق بالطریقـــة العمدیـــة ، وتكونـــت مـــن (

ـــــ( ــــع (١٢ب ــــا ، وبواق ــــم معالجــــة البیانــــات احصــــائیا باســــتخدام الوســــائل ) العبــــا٨٧) فریق ــــد ت ، وق

االحصـــائیة المناســـبة ، ومنهـــا (المتوســـط الحســـابي ، واالنحـــراف المعیـــاري ، زمعامـــل االرتبـــاط ، 

زاالختبار التائي ، وتحلیل التباین ، واختبار دنكن) ، واستنتجت الباحثة ما یاتي :

یاضــیة لاللعــاب الجماعیــة (كــرة قــدم ، ســلة ، تــم بنــاء مقیــاس للتماســك االجتمــاعي للفــرق الر -

طائرة ، ید) .

یؤثر حجم الفریق على درجة التماسك االجتماعي لالعبین .-

یكون مستوى المنافسة متغیرا غیر مؤثر في درجة التماسك االجتماعي للفریق .-

.عند مقارنة بعضها ببعضاختالف متوسطات درجات ابعاد التماسك االجتماعي-

  )٩٨- ١٧،  ٢٠٠٧، (العبیدي

اجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب السببي المقارن لمالءمته طبیعة البحث .

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
مجتمع البحث ١-٢-٣

 - ٢٠٠٧اشــــتمل مجتمــــع البحــــث علــــى طلبــــة الســــنة الدراســــیة المنتهیــــة للعــــام الدراســــي (

لتربیــة الریاضـــیة ، وكلیــات (الهندســة ، وطـــب االســنان ، والتربیــة) ، بمجمـــوع ) فــي كلیــة ا٢٠٠٨

) طالــب وطالبــة ، تــم اختیــارهم بالطریقــة الطبقیــة العشــوائیة بعــد تقســیم مجتمــع ١١٥٨كلــي قــدره (

 دالبحــث الــى ثــالث طبقــات ، وهــي المجموعــة (االنســانیة ، والطبیــة ، والهندســیة) ، وحســب مــا ور 

) یبین ذلك .١) ، والجدول (٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ام (في دلیل الطالب للع



…مقارنة بتماسك الجماعة بین طلبة كلیة التربیة الریاضیة دراسة

٣٠٨

  )١الجدول (

یبین تفاصیل مجتمع البحث

النسبة المئویةعدد الطلبةالكلیـةت

%١١١٩.٤التربیة الریاضیة.١

%٣٥٩٣١الهندسة.٢

%٦٥٥.٦طب االسنان.٣

%٦٣٢٥٤التربیة.٤

%١١٥٨١٠٠المجموع الكلي

عینة البحث ٢-٢-٣
بعد ان تم تحدید مجتمع البحـث سـحبت عینـة عشـوائیة مـن طلبـة السـنة الدراسـیة المنتهیـة ، 

بعــــد اســــتبعاد الطلبــــة الراســــبین ، والمــــؤجلین ، والمشــــاركین فــــي فــــرق الكلیــــة ومنتخبــــات الجامعــــة 

) ، اذ بلــــغ المجمــــوع الكلــــي لعینــــة البحــــث ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧لاللعــــاب الریاضــــیة للعــــام الدراســــي (

%) مــــن مجتمــــع البحــــث الكلــــي ، مــــوزعین علــــى كلیــــاتهم ٢٢وطالبــــة ، وبنســــبة ( ) طالــــب٢٦٠(

%) ، ٤٥) طالبــا وطالبــة تــم اختیــارهم مــن كلیــة التربیــة الریاضــیة وبنســبة (٥٠بــالتوالي ، مــنهم (

) طالبــا وطالبــة تــم ١٣%) ، و(٢٠) طالبــا وطالبــة تــم اختیــارهم مــن كلیــة الهندســة وبنســبة (٧١و(

) طالبـا وطالبـة تـم اختیـارهم مـن كلیـة ١٢٦%) ، و(٢٠السـنان وبنسـبة (اختیارهم من كلیـة طـب ا

) یبین ذلك .٢%) ، والجدول (٢٠التربیة وبنسبة (

  )٢الجدول (

یبین تفاصیل عینة البحث

عدد الطلبةالكلیـة  ت
النسبة المئویة من 

مجتمع البحث

%٥٠٤٥التربیة الریاضیة.١

%٧١٢٠الهندسة.٢

%١٣٢٠طب االسنان.٣

%١٢٦٢٠التربیة .٤

%٢٦٠٢٢المجموع الكلي للعینة
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البحثأداة٣-٣
  . )١، الملحق (لجمع البیانات ةدااك تماسك الفریق الریاضياستخدم الباحث مقیاس 

وصف المقیاس وتصحیحھ ١-٣-٣
لدراســیة طلبــة الســنة ابمــا ان البحــث یهــدف الــى التعــرف الــى درجــة تماســك الجماعــة لــدى 

ســنان ، والتربیــة) فــي جامعــة المنتهیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة ، وكلیــات (الهندســة ، وطــب اال

مقیــاس فقــد اعتمــد الباحــث علــى هكــذا مقیــاس یــتالءم مــع عینــة البحــث ، ولعــدم تــوفرالموصــل

 اذ      وعلــى طریقــة ثرســتون ،، )١٩٩٨عــالوي ، (تماســك الفریــق الریاضــي ، والمعــد مــن قبــل

) درجـة ، الدرجـة ٩ – ١) ارقـام تبـدا مـن رقـم (٩وتحت كل فقـرة () فقرة ،١٢تكون المقیاس من (

) درجة١٢الدنیا للمقیاس هي (نظریةالدرجة ال) درجة ، اما ١٠٨النظریة القصوى للمقیاس هي (

ن ، ویــتم جمــع الــدرجات الفــراد العینــة ، وكلمــا ارتفــع المتوســط الحســابي لهــذه الــدرجات واقتــرب مــ

الدرجة القصوى للمقیاس كلما دل ذلك على تماسك المجموعة .

المعامالت العلمیة للمقیاس٢-٣-٣
لمقیاسل الظاھريصدقال١-٢-٣-٣

وهـــــو احـــــد انـــــواع الصـــــدق ، ویعنـــــي " مـــــدى تمثیـــــل االختبـــــار للمحتـــــوى المـــــراد قیاســـــه "    

عـرض فقـرات خـالل ) ، وقد تحقـق الصـدق الظـاهري للمقیـاس مـن٤٤-٤٣،  ١٩٩٥(العساف ، 

علم و  ،في مجال العلوم التربویة والنفسیةواالختصاصالمقیاس على عدد من السادة ذوي الخبرة

لحكـم علـى وذلـك ل ،النفس الریاضي ، بعد تعدیل فقرات المقیاس وبما یتالءم وعینة البحث الحالیة

عـدد  او اضـافة اغةمدى صالحیتها ، واجراء التعدیالت المناسبة (من خالل حـذف او اعـادة صـی

 ذوي الخبرة واالختصاص اسماء السادة

الجامعةالكلیةالتخصصاالسم

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةالتكریتيأ.د. ودیع یاسین

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. هاشم احمد سلیمان

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيأ.م.د. ناظم شاكر الوتار

الموصلالتربیةالتربويعلم النفسمحمدأ.م.د. اسامة حامد

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيمحمدأ.م.د. زهیر یحیى

الموصلالتربیةارشاد تربوياحمد یونس .م.دأ.

الموصلالتربیةارشاد تربويعلي علیج.م.دأ.

الموصلالتربیةالتربويعلم النفسامینقیس محمد .م.دأ.

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيغم محمود العبیديم.د. ن
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المقیــاس تــم اســتخراج بالخاصــةســتماراتاالوبعــد جمــع ، ) یبــین ذلــك٢والملحــق (،مــن الفقــرات) 

صدق الخبراء من خالل النسبة المئویة التفـاق الخبـراء حـول فقـرات المقیـاس ، اذ اعتمـدت النسـبة 

احـث ان یحصـل علـى "على البن) الى انه و (بلوم واخر %) فاكثر من اراء الخبراء ، اذ یشیر٧٥(

 %)٧٥نســبة اتفــاق للخبــراء فــي صــالحیة الفقــرات وامكانیــة اجــراء التعــدیالت بنســبة التقــل عــن (

) ، اذ ١٢٦،  ١٩٨٣ن ، و (بلــوم واخــر "فــاكثر مــن تقــدیرات الخبــراء فــي هــذا النــوع مــن الصــدق

، یــةالحالاجمــع الخبــراء علــى صــالحیة البــدائل ، وصــالحیة تطبیــق المقیــاس علــى عینــة البحــث

   . %)١٠٠وبنسبة (

التحلیل االحصائي للفقرات٢-٢-٣-٣
فیمــا یــاتي وصــف الســالیب التحلیــل االحصــائي المســتخدمة فــي التحقــق مــن صــدق بنــاء 

المقیاس .

(المتطرفتین)تین المتضادتیناسلوب المجموع١-٢-٢-٣-٣
رفـــة " قـــدرة لمعمـــن مواصـــفات المقیـــاس الجیـــد اجـــراء عملیـــة التحلیـــل االحصـــائي لفقراتـــه

االختبار المقتـرح علـى التفریـق بـین االفـراد الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن السـمة او القـدرة مـن 

ناحیة ، وبین االفراد الذین یتمتعون بدرجة منخفضة من نفـس السـمة او القـدرة مـن ناحیـة اخـرى " 

، علــى عینــة  )٣تــم تطبیــق المقیــاس بصــورته االولیــة ، الملحــق (، و  )٢٤٤،  ٢٠٠٦، رضــوان(

" تقسیم افراد العینة الى مجموعتین متطـرفتین او تمطالبا وطالبة ، اذ ) ٥٠التمییز البالغ قوامها (

(مـــن ترتیبـــا تنازلیـــاالممتحنـــیناخـــذ مجمـــوعتین متطـــرفتین منهمـــا ، ولتحقیـــق ذلـــك نرتـــب درجـــات 

ویـــتم " )٢٣٦ ، ٢٠٠٠االعلـــى الـــى االدنـــى) ثـــم نقســـمها الـــى مجمـــوعتین متســـاویتین " (ملحـــم ، 

%) اذا كــــان عــــدد ٥٠%) ، واقــــل نســــبة (٥٠ترتیــــب الممتحنــــین تنازلیــــا ثــــم تحدیــــد اعلــــى نســــبة (

،%) من الدرجات العلیـا٥٠اذ اختیرت نسبة () ، ١٩٦،  ٢٠٠٤المفحوصین قلیال " (النبهان ، 

ان  بعــدطالبــا وطالبــة) ٢٥والــدنیا لتمــثال المجمــوعتین المتطــرفتین ، وقــد تضــمنت كــل مجموعــة (

قیمــة اختبــار ت المقیــاس ، واعتمــد فقــراتضــوء اجابــاتهم علــى  علــىرتبــت درجــاتهم ترتیبــا تنازلیــا 

 فقـرة(ت) المحتسبة الختبار داللـة الفـروق بـین متوسـطات اجابـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا لكـل 

) یبین ذلك .٣، والجدول (المقیاس فقراتمن 
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  ) ٣الجدول (

ئي لحساب التمییز یبین نتائج االختبار التا

داللة الفروقمعامل التمییزالفقرةرقم داللة الفروقمعامل التمییز الفقرةرقم 

معنوي٧.٢.١٥٢معنوي١.٣.١٢٦

معنوي٨.٣.٦٢٥معنوي٢.٢.٨١٢

معنوي٩.٢.٢١٧معنوي٣.٣.٢١٢

معنوي١٠.١.٧٩٣معنوي٤.١.٩٤٣

معنوي١١.٣.٢٦٢معنوي٥.٣.٣٠٧

معنوي١٢.٢.٥٤٧معنوي٦.١.٨٩٧

  ) ١.٦٨٤) ، قیمـــة (ت) الجدولیـــة تســـاوي (٤٨)، وامـــام درجـــة (٠.٠٥( معنـــوي عنـــد مســـتوى معنویـــة  *

  ) . ٤٥٦،  ١٩٨٤(الراوي ، 

تراوحـت بـین تماسـك الجماعـةمقیـاس فقـراتل معامـل التمییـزان قـیم ) :٣یبین الجدول (

وامـــام ، )٤٨مـــة (ت) الجدولیـــة امـــام درجـــة حریـــة () ، وعنـــد الرجـــوع الـــى قی٣.٦٢٥ - ١.٧٩٣(

ـــة ات فقـــر ) ، وفـــي ضـــوء ذلـــك یتضـــح ان ١.٦٨٤) نجـــد انهـــا تســـاوي (٠.٠٥( مســـتوى معنوی

.اثبتت قدرة تمییزیة )١٢المقیاس الـ(

اسلوب معامل االتساق الداخلي  ٢-٢-٢-٣-٣
البعد السلوكي  فقرةیس كل قتبحیث فقراتههذا االسلوب " یقدم لنا مقیاسا متجانسا في ان 

المقیـــاس " فقـــراتالـــذي یقیســـه المقیـــاس ككـــل ، فضـــال عـــن قدرتـــه علـــى ابـــراز التـــرابط بـــین نفســـه

، اذ تم ایجاد معامـل ارتبـاط درجـة كـل فقـرة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس لـنفس )١٠١، ١٩٩٠(كاظم، 

معامــل االرتبــاط بــین یــتم قیاســه مــن خــالل حســاب اذ ) طالبــا وطالــب،٥٠عینــة التمییــز البالغــة (

، وقد تـم اسـتخدام )٦٨،  ٢٠٠١"(فرحات، لمقیاسالمفردة والمجموع الكلي للمحاور الدرجة الكلیة ل

  ذلك .بین ) ی٤،والجدول (تباط البسیط (بیرسون) لتحقیق ذلكمعامل االر 
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  )٤الجدول (

تخدام أسلوب باستماسك الجماعةوالدرجة الكلیة لمقیاس  فقراتیبین معامل االرتباط بین ال

االتساق الداخلي

داللة الفروقمعامل االرتباطالفقرةرقم داللة الفروقمعامل االرتباطالفقرةرقم 

معنوي٧٠.٤٢١معنوي١٠٣٢٩

معنوي٨٠.٣٥٨معنوي٢٠.٥٠١

معنوي٩٠.٣١٤معنوي٣٠.٣٦٨

معنوي١٠٠.٣١٧معنوي٤٠.٢٧١

معنوي١١٠.٥٤١معنوي٥٠.٤٥٣

معنوي١٢٠.٢٩٤معنوي٦٠.٣٤٦

ــوي عنــد مســتوى معنویــة (*   ) ٠.٢٣٥) الجدولیــة تســاوي (ر) ، قیمــة (٤٨) وامــام درجــة حریــة (٠.٠٥معن

  ) .٤٦٣،  ١٩٨٤(الراوي ، 

المقیـاس والدرجـة الكلیـة للمقیـاس  فقـراتان قـیم معامـل االرتبـاط بـین ) :٤یبین الجدول (

وعنــد الرجــوع الــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة ) ،٠.٥٤١ – ٠.٢٧١تراوحــت بــین (

 )٠.٢٣٥تسـاوي () نجـد ان قیمـة (ر) الجدولیـة٠.٠٥() ، وامام مستوى معنویـة٤٨حریة (

مــن اكبــرقیمــة (ر) المحتســبة نجــد انســبة مــع قیمتهــا الجدولیــة ، تقیمــة (ر) المح، وعنــد مقارنــة

.زیةیقدرة تمیثبتتأ  ات المقیاس جمیعهافقر ان  ینبوفي ضوء ذلك یتقیمة (ر) الجدولیة ،

ثبات المقیاس٣-٢-٣-٣
ت درجتـه شـیئا نـیعني الثبات " االستقرار بمعنى لـو كـررت عملیـات قیـاس الفـرد الواحـد لبی

او معامــل الثبــات هــو معامــل ارتبــاط بــین درجــات االفــراد فــي االختبــار فــي مــرات ،مــن االســتقرار

، وبالرغم من تمتع المقیاس االصلي بدرجة ثبات عالیة  )٥،  ١٩٩٩(باهي ، االجراء المختلفة " 

-Testتطبیـق االختبـار واعـادة تطبیقـه (اال ان الباحث قام بحساب درجة الثبات للمقیاس بطریقـة 

Re Test) كتطبیــق اولــي ، طالبــا وطالبــة) ٣٠) ، اذ تــم تطبیــق المقیــاس علــى عینــة مؤلفــة مــن

رة ثانیة بعد مرور اسبوعین من موعد التطبیـق االولـي، اذ یشـیر (الظـاهر مواعید تطبیق المقیاس

) یومـــا " (الظـــاهر واخـــرون ، ٢٠-١٠" تتـــراوح المـــدة عـــادة بـــین االختبـــارین (واخـــرون) الـــى انـــه

) ، وبعد جمع االستمارات تم معالجتها احصائیا باستخدام معامل االرتباط البسـیط ١٤١،  ٢٠٠٢

.على ثبات االختبار ) وهو دال احصائیا مما یدل٠.٨٢(ر) تساوي (فظهرت قیمة ،(بیرسون)
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تطبیق المقیاس  ٤-٣
تم شـرح اذ ، ا وطالبة) طالب٢٦٠على عینة البحث البالغة (تطبیق المقیاسبقام الباحث 

دائـــرة علـــى الـــرقم الـــذي یجـــده مناســـبا لـــه فـــي فقـــرة وذلـــك بوضـــع طریقـــة االجابـــة علـــى المقیـــاس ،

ى ان والتأكیــد علــ عــن ملــئ االســتمارة بمــا یحتــاج الیــه الباحــث مــن معلومــات ،فضــال،المقیــاس 

المقیاس بكل دقـة ، علمـا ان االجابـة تكـون علـى كراسـة المقیـاس  فقراتالجابة على جمیع ا تكون

علــى  او الطالبــةنفســه ، ثــم تــم جمــع كراســات المقیــاس وتصــحیحها ، وبهــذا تكــون درجــة الطالــب

  ) .٣، الملحق (على فقرات المقیاس جمیعها  ماتهالمقیاس هي مجموع درج

حصائیة الوسائل اال  ٥-٣
وسط الحسابي متال  - 

االنحراف المعیاري-

معامل االرتباط البسیط لـ (بیرسون) -

تحلیل التباین -

)L.S.Dقیمة اقل فرق معنوي (-

  ) .٣١٢ -  ١٠١،  ١٩٩٩ (التكریتي والعبیدي ،اختبار(ت)-

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨(عالوي ، للمقیاستوسط الفرضيالم-

  ) .٩٠- ٨٨،  ٢٠٠١عمر واخران ، النسبة المئویة (-

عرض النتائج ومناقشتھا  -٤
عینة البحثتماسك الجماعة لدىالتعرف الى مستوىعرض نتائج ١-٤

عینــة البحــث ، قــام الباحــث بایجــاد المتوســط  لــدى تماســك الجماعــةالجــل تقــویم مســتوى 

الــى  تماســك الجماعــةرضــي للمقیــاس ، ومقارنتــه بالمتوســط الحســابي لــدیهم ، وســوف یصــنف الف

ســلبي ، علــى اســاس ان متوســط العینــة الــذي یفــوق تماســك جماعــةایجــابي ، وتماســك جماعــة

ایجــابي ، فیمــا تمثــل القیمــة غیــر تماســك جماعــةالمتوســط الفرضــي للمقیــاس بصــورة معنویــة هــو 

من حدود المتوسط الفرضـي ، امـا القـیم االدنـى مـن المتوسـط الفرضـي ضتماسك جماعةالمعنویة 

  . )٥والجدول (سلبي ، تماسك جماعةفتمثل 
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  )٥الجدول (

تماسك والمتوسط الفرضي عینة البحث بمقیاس  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريیبین

جماعة

العینة  اسـالمقی
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي 

قیمة (ت) 

المحتسبة

  *١٣.٠٦٣  ٦٠  ١٥.٣١  ٧٢  ٢٦٠  تماسك جماعة

  ) ١.٦٤٥) ، قیمة (ت) الجدولیة = (٢٥٩) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة *

  )٤٥٦،  ١٩٨٤ الراوي ، (

ان قیمـة المتوسـط الحسـابي الجابـات عینـة البحـث علـى فقـرات ) :٥یتبین من الجـدول (

) ، وعنـد اختبـار معنویـة ١٥.٣١) ، وبـانحراف معیـاري قـدره (٧٢مقیاس تماسـك جماعـة قـد بلـغ (

) درجة ، وباستخدام ٦٠البالغ (*الفروق بین متوسط درجات العینة ، والمتوسط الفرضي للمقیاس

) ، عنـــد مســـتوى معنویـــة ١٣.٠٦٣یمـــة (ت) المحتســـبة (االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة بلغـــت ق

) ، مما یدل على ان الفرق معنـوي ١.٦٤٥، وهي اكبر من قیمة (ت) الجدولیة البالغة ( )٠.٠٥(

طلبة السنة الدراسیة المنتهیة في كلیة التربیة الریاضیة یدل على ان لمصلحة عینة البحث ، وهذا

ـــات (الهندســـة ، وطـــب األســـنان ، و  ـــة) فـــي جامعـــة الموصـــل، وكلی یتمتعـــون بصـــورة عامـــةالتربی

والعمــل معــا مــن اجــل النجــاح فــي حیــاتهم لعطــاء لیعطــیهم الــدافع تماســك جماعــة ایجــابي بمســتوى

الجامعیة .

عرض نتائج (تحلیل التباین) بین طلبة كلیة التربیة الریاضیة ، وطلبة ٢-٤
ΔѧѧѧόϣΎΟ�ϲѧѧѧϓ��ΔѧѧѧϳΑέΗϟϭ�ˬ�ϥΎϧѧѧѧγϷ�Ώѧѧѧρϭ�ˬ�ΔѧѧѧγΩϧϬϟ��ΕΎѧѧѧϳϠϛ�ϝѧѧѧλ ϭϣϟ

ومناقشتھا
لعینــة البحــث ، تماســك الجماعــةمقیــاسبعــد ان حصــل الباحــث علــى البیانــات الخاصــة ب

  ) .٦لجأ الباحث الى استخدام تحلیل التباین باتجاه واحد ، وكما مبین في الجدول (

متـدرج علیـه علـى وفـق مقیـاس اإلجابـةوتكون فقرة ، )١٢یتكون من (لمقیاسا :مقیاسالمتوسط الفرضي لل*

(عـالوي ، عدد البـدائل ÷عدد الفقرات ×  ، وبما ان المتوسط الفرضي = مجموع اوزان البدائل )٩-١( بین

١٤٦،  ١٩٩٨ (  

درجة٦٠=  ٩÷ ١٢ × ٤٥ المتوسط الفرضي =

للتقـویم اذ ان هناك العدید مـن الدراسـات والبحـوث فـي مجـاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي 

  . )٢٩٩،  ٢٠٠٧(احمد واخران ، ، ) ٥٥،  ١٩٩٧) ، (الشیخو ، ١٣٩-١٣٨،  ١٩٨٩منها (عودة ، 



محمود مطر علي

٣١٥

  )٦الجدول (

سة ، وطب ، وطلبة كلیات (الهندالریاضیةیبین نتائج تحلیل التباین بین طلبة كلیة التربیة

األسنان ، والتربیة) في مقیاس تماسك الجماعة

مصدر التباینالمقیاس
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة (ف) 

المحتسبة

تماسك 

الجماعة

٣١٤٨٨٣.٩٢٨٤٩١.٣٠٩بین المجموعات

٢٧.٧١٢* ٢٥٦٤٥٨٣٢.٦٦٨١٧٩.٠٣٤داخل المجموعات

٢٥٩٦٠٧١٦.٥٩٦المجموع الكلي

) الجدولیــة تســاويف) ، قیمــة (٢٥٦،  ٣( تــي حریــة، وامــام درج )٠.٠٥( معنــوي عنــد مســتوى معنویــة*

  ) . ٤٥٨،  ١٩٨٤(الراوي ، ) ٢.٦٠٤٩(

، وطلبـة كلیـات الریاضـیةنتائج تحلیل التباین بین طلبة كلیـة التربیـة) :٦یبین الجدول (

س تماسك الجماعة ، اذ بلغت قیمة (ف) المحتسـبة (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في مقیا

ــــر مــــن قیمــــة (ف) الجدولیــــة البالغــــة (٢٧.٧١٢( ) ، وبمــــا ان قیمــــة (ف) ٢.٦٠٤٩) ، وهــــي اكب

المحتسبة اكبر من قیمة (ف) الجدولیة ، فهذا یدل على جود فروق معنویة .

١-٢-٤�ϱϭѧϧόϣ�ϕέѧϓ�ϝѧϗ�ΔѧϣϳϘΑ�ΔϳΑΎѧγΣϟ�ΕΎργϭΗϣϟ�ΔϧέΎϘϣ�ΞΎΗϧ�ν έϋ
)L.S.D�ˬ�ΔѧγΩϧϬϟ��ΕΎϳϠϛ�ΔΑϠρϭ�ˬ�Δϳο Ύϳέϟ�ΔϳΑέΗϟ�ΔϳϠϛ�ΔΑϠρ�ϥϳΑ��

وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل ومناقشتھا
الریاضیةمن بین طلبة كلیة التربیة ةصلحمالى الفرق ل ران اختبار تحلیل التباین ال یشی

، لــذلك لجــا الجماعــة مقیــاس تماســكفــي  ، وطلبــة كلیــات (الهندســة ، وطــب األســنان ، والتربیــة)

) ، للمقارنــــة بــــین المتوســــطات الحســــابیة L.S.Dالباحـــث الــــى اســــتخدام قیمــــة اقــــل فــــرق معنــــوي (

) یبین ذلك .٧، والجدول (مقیاس تماسك الجماعة في  عینة البحثلدرجات 

  )٧لجدول (ا

ة ) بین طلبة كلیة التربیL.S.Dیبین مقارنة المتوسطات الحسابیة بقیمة اقل فرق معنوي (

الریاضیة ، وطلبة كلیات (الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة)

طلبـة الكلیـات
كلیة التربیة 

الریاضیة

كلیة 

الهندسة

كلیة طب 

األسنان
كلیة التربیة

٨٤.٣٤٦٣.٣٨٤.٠٨٧١.٦َس 

-  ٨٤.٣٤التربیة الریاضیة
٢١.٠٥٣٨

*
١٢.٧٣٧  ٠.٢٦٣١*  

  )٧.٦تساوي ()L.S.D(اقل فرق معنويیمة قو ) ، ٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة  *
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   )٣١٢،  ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ، 

طلبــة بــین )٠.٠٥( : ان الفــرق معنــوي عنــد مســتوى معنویــة ) ٧یتبــین مــن الجــدول (

اذ بلــــغ الفــــرق بــــین المتوســــطات ) ،والتربیــــة، الهندســــة(تــــيطلبــــة كلیو  ،كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة

، وهــو اكبــر مــن قیمــة اقــل فــرق معنــوي  )١٢.٧٣٦٨، و ( )٢١.٠٥٣٨( علــى التــواليالحســابیة

)L.S.D) طلبة كلیة التربیة الریاضیة) ، ولصالح ٧.٦) البالغة.

دور الریاضـة واهمیــة مزاولتهـا مـن خـالل انشــطتها الفــرق یعـود الـى  هـذا ویـرى الباحـث ان

متكامل تؤثر تأثیرا حیویا البدنیة والترویحیة المختلفة على اعتبار ان الریاضة هي نظام اجتماعي

، واكســـابهم الصـــالحة، فهـــي تكســـبهم العدیـــد مـــن صـــفات المواطنـــة نعلـــى الممارســـین والریاضـــیی

للعادات والتقالید االجتماعیة المختلفة ، كل االلفة والمحبـة ، والتفاعـل االجتمـاعي فیمـا بیـنهم ، اذ 

البدني من خالل مناهجهم ودروسـهم ، ان طلبة كلیة التربیة الریاضیة یمارسون النشاط الریاضي و 

وهي من متطلبات نجاحهم في الكلیة وحصولهم على الشهادة باعتبارها انهـا كلیـة متخصصـة فـي 

اعــداد الطلبــة بــدنیا ومهاریــا واكادیمیــا مــن خــالل دروســها النظریــة والعملیــة فــي ســاحات وقاعــات 

ایجـــابي كبیـــر فـــي تـــوفیر فـــرص  دور ان " الریاضـــة لهـــاالـــى  (راتـــب) ،ومالعـــب الكلیـــة ، ویشـــیر 

الـزمالء والمدرسـین والمنافسـین " مـعمتنوعة لتنمیة المهـارات االجتماعیـة فـي العالقـات الشخصـیة

،وهذا یتفق مع (الشافعي) في دراسته " یمكن تحقیق احتیاجات االنسان  )٣٣٩،  ١٩٩٩(راتب ، 

اضـة بانشـطتها المختلفـة تهیـئ عن طریق اللعب والممارسة الصحیحة للریاضة ، اذ ان مزاولة الری

للفرد العمل مع الجماعة ، ویقر به منها وارتباطه معها والوالء لها ، وهذا یؤدي الى زیادة عالقاته 

مع زمالئه واقرانه ، وعادة ما یكون الریاضي اكثر قبوال من غیره مما یزید ثقته بنفسـه " (الشـافعي 

 ،٢٤-١٧،  ٢٠٠٤. (  

، اذ في البـرامج التدریبیـة والتعلیمیـةاد بین االفراد المشتركین كذلك ان تماسك الجماعة یزد

نالحــظ ان هنــاك درجــة كبیــرة مــن االلتــزام تجــاه تلــك البــرامج الدراســیة حینمــا یقــوم االفــراد بتكــوین 

صــداقات مــع االعضـــاء االخــرین المشـــتركین فیهــا ، اذ نجـــد ان مفهــوم تماســـك الجماعــة یتضـــمن 

الجماعـة والـوالء فیهـا ، والتمسـك بمعاییرهـا وعضـویتها ، وتـدثهم عنهـا شعور االفراد بانتمائهم الـى 

بدال من تحـدثهم عـن انفسـهم وعملهـم معـا فـي سـبیل تحقیـق اهـداف مشـتركة ، واسـتعدادهم لتحمـل 

المســؤولیة ، والــدفاع عــن الجماعــة ، كمــا یتضــمن تماســك الجماعــة       ایضــا الــروح المعنویــة ، 

) ٩٢،  ٢٠٠١ندماج في العمـل ، وجاذبیـة الجماعـة    (عبـد الحفـیظ ، والعمل بروح الفریق ، واال

.

والجماعة هي عدد من الناس یتعاونون بتنسیق زماني ومكاني معینین ، وتـربطهم وسـائل 

اتصال بدرجات متفاوته مـن السـعة والكثافـة ، وتقسـیم الوظـائف بیـنهم لتحقیـق اهـداف معینـة ، ان 

یضــع الطلبــة فــي درس التربیــة الریاضــیة والریاضــیین بصــورة تعریــف الجماعــة بهــذا الشــكل العــام
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خاصة ضمن هذا المفهوم ، وعلى هذا االساس فان دراستنا للجماعـات والنـواع الجماعـة والعوامـل 

المـؤثرة علــى تماسـك الجماعــة او تصـدعها ستســاعد بشـكل كبیــر علـى فهمنــا للسـلوك الــذي یحــدث 

  ) . ٣٣،  ٢٠٠٧ في الصف وعلى االسلوب العلمي (العبیدي ،

وعند المقارنة بین طلبة كلیة التربیة الریاضیة ، وطلبة كلیة طب االسنان كان الفرق غیر 

) ، ٠.٢٦٣١، اذ بلـغ الفــرق بــین المتوســطات الحســابیة ( )٠.٠٥( معنـوي عنــد مســتوى معنویــة 

  ) .٧.٦) البالغة (L.S.Dوهو اقل من قیمة اقل فرق معنوي (

ق یعــــود الــــى اشــــارة بعــــض المصــــادر الــــى ان هنــــاك عوامــــل ویــــرى الباحــــث ان هــــذا الفــــر 

متشابهة ومتقاربة یمكن ان تؤثر على مقـدار تماسـك الجماعـة ، وقـد افتـرض (ایتـزن) " ان الفریـق 

او المجموعة الواحدة یصـبحوا اكثـر تماسـكا عنـدما یكـون اعضـاء الفریـق او المجموعـة مـن بیئـات 

ة الـى السـمات الفردیـة العضـاء الجماعـة ومنهـا دافـع اجتماعیة متماثلة ، وتشیر العوامل الشخصی

المشاركة فعلى سبیل المثال حدد (باس) ، ثالثة دوافع رئیسة لتماسك الجماعة هي دافعیة المهمـة 

  ) .٩٦،  ٢٠٠١، ودافعیة االندماج ، والدافعیة الذاتیة " (باهي ، 

ان طلبــــة الصــــفوف ومـــن خــــالل زیـــارة الباحــــث المتعـــددة الــــى العیـــادات التعلیمیــــة الحـــظ 

المنتهیــة فــي كلیــة طــب االســنان یمارســون عملهــم ودروســهم النظریــة والعملیــة فــي عیــادات الكلیــة 

) ١٢-١٠بحیــــث ال یتجــــاوز عــــددهم ((Groups)التعلیمیــــة ، اذ یكــــون عملهــــم ضــــمن مجــــامیع 

طالب وطالبة ، ویعملون بشكل جماعي متناوب ، وهذا جزء من متطلبات حصولهم على الشهادة 

وهذا العمل یزید من تماسـك افـراد المجموعـة ، وزیـادة اتصـال بعضـهم بـبعض خـالل هـذا العمـل ،

المیـداني التعلیمــي ضــمن الكلیــة ، ویمكـن ان نؤكــد هــذا القــول مــن االتجـاه العلمــي القائــل انــه كلمــا 

صــغر حجــم المجموعــة ازدادت معــه درجــة التماســك االجتمــاعي ، وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة 

یدي) ، " باعتماد الفرضیة القائمة على االهمیة النسبیة لحجـم المجموعـة فـي تماسـك بعضـها (ألعب

بــبعض ، وهــذا ینســجم مــع ادبیــات التماســك االجتمــاعي مــن خــالل نظریاتــه التــي تعتبــر ان حجــم 

المجموعة تركیب متعدد االبعاد وان لكل مجموعة اهداف محـددة فالتماسـك االجتمـاعي والعالقـات 

ة ضمن المجموعات الضغیرة تكون على درجة عالیة مـن التـداخل والتناسـق بـین االفـراد االجتماعی

  ) .٣٤،  ٢٠٠٧مقارنة مع المجامیع الكبیرة " (العبیدي ، 

وان المجموعــة او الجماعــة الصــغیرة تتمیــز بخصــائص منهــا صــغر الحجــم ، والحصــول 

فضـال عـن كـون عملهـا مقسـما على العضـویة دون قیـود ، واالتصـاالت المباشـرة بـین االعضـاء ، 

بشــكل الــي بســیط ، ومــن الجــدیر بالــذكر ان قلــة عــدد اعضــاء الجماعــة تســمح الن تكــون العالقــة 

مباشرة وقویة ، وتصطبغ طبیعة التفاعل االجتماعي بالصبغة العاطفیة ولها تعالیم معینة تـتم بـین 

رادهــا ، فضــال عــن تشــرف الفــرد افرادهــا ، وتتســم هــذه العالقــة باالســتمراریة والصــلة الوثیقــة بــین اف
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بـــالقیم والمعـــاییر التـــي تســـتمر معـــه ، وتحـــدد ســـلوكه فـــي الجماعـــات االخـــرى ویشـــترك االعضـــاء 

  ) .١٨٧،  ٢٠٠٠جمیعهم في المحافظة على قیم الجماعة (الطالب ولویس ، 
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٣١٩

االستنتاجات والتوصیات والمقترحات  -٥
االستنتاجات١-٥
، وطلبـة كلیـات (الهندسـة ، وطـب االسـنان ، والتربیـة) فـي جامعـة طلبة كلیة التربیة الریاضـیة -

والعمـل لعطـاء لیعطـیهم الـدافع تماسك جماعة ایجابي یتمتعون بمستوىبصورة عامةالموصل 

الجامعیة .تهممعا من اجل النجاح في حیا

ت یوجـــد اخـــتالف بمســـتوى تماســـك الجماعـــة بـــین طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، وطلبـــة كلیـــا-

(الهندسة ، وطب األسنان ، والتربیة) في جامعة الموصل .

طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة كــانوا افضــل مــن طلبــة كلیتــي (الهندســة ، والتربیــة) فــي مســتوى -

تماسك الجماعة .

طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة كــانوا متســاوین مــع طلبــة كلیــة طــب االســنان فــي مســتوى تماســك -

الجماعة .

توصیاتال٢-٥
العمل على تأسیس نوادي اجتماعیة ترفیهیة في الكلیات التي ینتمي إلیها الطلبة ، بحیث تفسح -

المجال امامهم القامة عالقات اجتماعیة جیدة وتبادل للخبرات مع زمالئهم داخل الجامعة .

ة تشـــجیع النشـــاطات الریاضـــیة ودعمهـــا مادیـــا مـــن قبـــل عمـــادات الكلیـــات ، والعمـــل علـــى اقامـــ-

بطوالت ریاضیة داخلیة ، وتوفیر وتهیئة االمكانات الالزمة لذلك . 

المقترحات٣-٥
اجراء دراسة لتحدید العوامل التي تعمل على تكوین التماسك االجتماعي بین الطلبة .-

اجراء دراسة تهدف الى الكشف عن اثـر او اسـلوب معاملـة التدریسـیین فـي قابلیـة الطلبـة علـى -

الجتماعي .التماسك ا

اجـــراء دراســـة اخـــرى تهـــدف الـــى الكشـــف عـــن متغیـــرات اخـــرى لـــم یتناولهـــا البحـــث الحـــالي مـــع -

تماسك الجماعة .
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المصـادر
الرضـــا عــن العمـــل العضــاء الهیئـــات مقیــاس) ، اعـــداد٢٠٠٧احمــد ، احمــد حـــازم واخــران (.١

منشــور فــي مجلــة التدریســیة فــي كلیــة واقســام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل ، بحــث 

) : كلیة التربیة االساسیة ، جامعة الموصل .١) ، العدد (٧التربیة االساسیة ، المجلد (

) : المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب ١٩٩٩باهي ، مصطفى حسین (.٢

للنشر ، مصر .

للنشــر ، ، مركــز الكتــاب ١) : علــم االجتمــاع الریاضــي ، ط٢٠٠١، مصــطفى حســین (بــاهي.٣

مصر .

) : تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد ١٩٨٣بلــوم ، بنیــامین واخــرون (.٤

امین المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة .

) : التطبیقــات االحصــائیة فــي ١٩٩٩التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حســن محمــد عبــد (.٥

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب 

) : المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي والترتیــب الــوالدي وتاثیرهــا ١٩٨٠تــوق ، محــي الــدین (.٦

ــــة العلــــوم  ــــة ، مجل ــــین ، دراســــة تجریبی ــــال االردنی ــــة مــــن االطف ــــد عین ــــي عن ــــى النمــــو الخلق عل

) ، السنة الثانیة .٣االجتماعیة ، العدد (

.الجنوب للطباعة والنشر ، بغداد: علم االجتماع ، شركة ) ١٩٩٥الحسن ، احسان محمد (.٧

) : التماسك االجتماعي لـدى المـواطن العراقـي فـي المؤسسـات ٢٠٠٥الحلفي ، ماجد رحیمة (.٨

االجتماعیــة المتعــددة مــن وجهــة نظــر مــوظفي الدولــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة 

االداب ، الجامعة المستنصریة ، بغداد .

) : التفكیــر االجتمــاعي ، دراســة تكاملیــة للنظریــة االجتماعیــة ، دار ١٩٨١، احمــد (الخشــاب .٩

النهضة العربیة للطباعة والنشر ، لبنان ، بیروت .

) : االعـداد النفسـي للناشـئین ، دلیـل االرشـاد والتوجیـه للمتـدربین ١٩٩٩راتب ، اسامة كامـل (.١٠

باعة والنشر ، مصر ، القاهرة .واالداریین واولیاء االمور ، دار الفكر العربي للط

) : المدخل الى االحصاء ، مدیریة مطبعـة الجامعـة ، جامعـة ١٩٨٤د (و الراوي ، خاشع محم.١١

الموصل 

) : اخالقیــــات مهنــــة التعلــــیم ومــــدى التــــزام المشــــرفین ١٩٩٤رضــــوان ، احمــــد محمــــد احمــــد (.١٢

ال ، رســــالة التربویــــون بهــــا مــــن وجهــــة نظــــر مــــدیري المــــدارس والمعلمــــین فــــي محافظــــة الشــــم

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الیرموك ، عمان .

) : المــدخل الــى القیــاس فـي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ٢٠٠٦رضـوان ، محمــد نصــر الـدین (.١٣

، مركز الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة . ١ط
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ــــائز (.١٤ ــــي ، ف ــــة المســــاه١٩٩٨الزغب مة العامــــة ) : مســــتوى رضــــا الشــــركات الصــــناعیة االردنی

واهتماماتهــا تجــاه تســویق منتجاتهــا خــارج االردن ، بحــث منشــور فــي مجلــة ابحــاث الیرمــوك ، 

) ١٤سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد (

) ، جامعة الیرموك ، اربد ، االردن .٢، العدد (

، مطبعـة عـالم الكتـب ،  ٥علـم الـنفس االجتمـاعي ، ط) : ١٩٨٤زهران ، حامد عبد السـالم (.١٥

  القاهرة .

) : المســـؤولیة فـــي المنافســـات الریاضـــیة المحلیـــة والدولیـــة ، ٢٠٠٤الشـــافعي ، حســـن احمـــد (.١٦

منشاة المعارف ، القاهرة ، مصر .

) : الســــمات الشخصــــیة لمــــدربي المنتخبــــات الوطنیــــة ١٩٩٧الشــــیخو ، جالــــد فیصــــل حامــــد (.١٧

ا بنمط القیادة في اتخاذ القـرار ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة العراقیة وعالقته

الریاضیة ، جامعة الموصل .

، الـدار ١)  : مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة ، ط٢٠٠٢الظـاهر ، زكریـا محمـد واخـرون (.١٨

العلمیة والدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان .

، كلیـــــة التربیـــــة  ٢) : علـــــم الـــــنفس الریاضـــــي ، ط٢٠٠٠ب ، نـــــزار والـــــویس ، كامـــــل (الطالـــــ.١٩

الریاضیة ، جامعة بغداد ، العراق .

) : االجتماع الریاضي مركز ٢٠٠١عبد الحفیظ ، اخالص محمد وباهي ، مصطفى حسین (.٢٠

، القاهرة . ١الكتاب للنشر ، ط

ســك البیئیــة والشخصــیة علــى التما) : تــاثیر العوامــل٢٠٠٧العبیــدي ، شــهلة محمــد ســلطان (.٢١

، منشـــورة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، اطروحـــة دكتـــوراه غیـــراالجتمـــاعي لـــدى الفـــرق الریاضـــیة

جامعة الموصل .

،  ١) : المـــدخل الـــى البحــــث فـــي العلـــوم الســــلوكیة ، ط١٩٩٥العســـاف ، صـــالح بـــن حمــــد (.٢٢

مطبعة شركة العبیكان للطباعة والنشر الریاضي ، السعودیة .

، دار المعارف للطباعة  ٣) : مدخل علم النفس الریاضي ، ط١٩٩٨الوي ، محمد حسن (ع.٢٣

.والنشر ، القاهرة

، مركـــز  ١) : موســـوعة االختبـــارات النفســـیة للریاضـــیین ، ط١٩٩٨عـــالوي ، محمـــد حســـن (.٢٤

الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة .

ـــة البدنیـــة٢٠٠١عمـــر ، واخـــران (.٢٥ ، دار  ٢والریاضـــیة ، ط) : االحصـــاء التعلیمـــي فـــي التربی

الفكر العربي ، القاهرة .

) : اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو االمتحانـــات المدرســـیة والعوامـــل ١٩٨٩عـــودة ، احمـــد ســـلیمان (.٢٦

المؤثرة فیها ، بحث منشور في مجلة ابحاث الیرموك ، سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، 
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) ، جامعـة الیرمـوك ، اربـد ، ٤) ، العـدد (٥(عمادة البحث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد 

  االردن .

، مركــز الكتــاب للنشــر ،  ١) : القیــاس المعرفــي الریاضــي ، ط٢٠٠١فرحــات ، لیلــى الســید (.٢٧

  القاهرة .

) : بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المرحلـة االعدادیـة ١٩٩٠كاظم ، علي مهدي (.٢٨

ربیة االولى ، جامعة بغداد .، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الت

، دار المسـیرة  ١) : القیاس والتقویم في التربیة وعلم الـنفس ، ط٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد (.٢٩

للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا .

) : اساســـیات القیـــاس والتقـــویم فـــي العلـــوم الســـلوكیة ، دار الشـــروق ٢٠٠٤النبهـــان ، موســـى (.٣٠

للنشر والتوزیع ، عمان .



محمود مطر علي

٣٢٣

  )١حق رقم (المل

یبین مقیاس تماسك الفریق الریاضي

ما هي درجة العالقة بین معظم افراد فریقك بعضهم بالبعض االخر ؟١

ما هو تقییمك لقیمة عضویتك في الفریق بالنسبة لك ؟٢

ما مدى احساسك باالنتماء لعضویة الفریق ؟٣

عضویة الفریق ؟ما مدى استمتاعك باالشترك في٤
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ما هو تقییمك للعمل الجماعي (او االداء الجماعي) داخل الفریق ؟٥

ما هو تقییمك لمدى التقارب واالنسجام داخل الفریق ؟٦

ما مدى اشباع الحاجات الفردیة لمعظم افراد الفریق ؟٧

؟ما مدى الشعور بین افراد فریقك بنجاحهم٨

























محمود مطر علي

٣٢٥

ما مدى توافر القیادة الفعلة بالنسبة لفریقك ؟٩

ما مدى مقارمة معظم اعضاء الفریق للقوى المنافسة للفریق ؟١٠

مدى تمساك الفریق خالل بعض االزمات (كالهزائم مثًال) ؟١١

لفریق اخر ؟هل لدى بعض افراد الفریق رغبة معلنة او غیر معلنة لالنضمام ١٢
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٢الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

مقیاس تماسك الجماعةراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات ااستبیان یبین 

المحترم..............................................................األستاذ الدكتور

حیة طیبة :ت

ــة فــي النیــة إجــراء البحــث الموســوم  ــة كلی ــین طلب ــة بتماســك الجماعــة ب " " دراســة مقارن

.التربیة الریاضیة وطلبة بعض الكلیات االخرى في جامعة الموصل "

التي ینتمي " محصلة القوى التي تجذب الفرد نحو المجموعةاذ یقصد بتماسك الجماعة :

  " . لها

والعلـوم  ،فـي مجـال العلـوم التربویـة والنفسـیةرة ودرایـة علمیـة لما تتمتعـون بـه مـن خبـونظراً 

، المرفقة طیاالمقیاس فقراتالخبراء للحكم على مدى صالحیة حداكالریاضیة ، فقد تم اختیاركم 

، ویوجـد تحـت كـل فقـرة  )١٩٩٨عالوي ، (علما ان مقیاس تماسك الفریق الریاضي معد من قبل

،  ن) درجـــة ، وهـــي بـــدائل االجابـــة للمقیـــاس علـــى طریقـــة ثرســـتو ٩ – ١رقــام تبـــدا مـــن رقـــم () ا٩(

 ي :اتجابة على ما یتفضلكم بقراءة االستبیان واالراجین

للفقـــــرة ( تصـــــلح ،، وتحـــــت البـــــدیل الـــــذي تـــــراه مناســـــباام كـــــل فقـــــرةوضـــــع عالمـــــة (     ) -

. فقرات)عدد من الاو إضافةصیاغة إعادةو حذف ا(من خالل ، تصلح بعد التعدیل  حتصلال

وتفضلوا مني عمیق االمتنان

التوقیع:

اللقب العلمي:

االختصاص:

:الجامعة والكلیة

ثـالباح

محمود مطر علي م.م.  



محمود مطر علي

٣٢٧

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما هي درجة العالقة بین معظم افراد قسمك بعضهم بالبعض االخر ؟١

 تصلحالتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما هو تقییمك لقیمة عضویتك في المرحلة الدراسیة بالنسبة لك ؟٢

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما مدى احساسك باالنتماء لزمالئك ؟٣

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ماعة ؟ما مدى استمتاعك في عضویة الج٤
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  ج

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما هو تقییمك للعمل الجماعي (او االداء الجماعي) داخل قسمك ؟٥

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما هو تقییمك لمدى التقارب واالنسجام مع زمالئك ؟٦

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
لح بعد تص

التعدیل

ما مدى اشباع الحاجات الفردیة لمعظم افراد زمالئك ؟٧

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ما مدى الشعور بین زمالئك بتفوقهم الدراسي ؟٨

























محمود مطر علي

٣٢٩

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

موعتك ؟ما مدى توافر القیادة الفاعلة الفراد مج٩

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

مــا مــدى مقارمــة معظــم اعضــاء مجموعتــك لتمییــز الــزمالء االخــرین خــارج ١٠
المجموعة ؟

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

مدى تماسك المجموعة خالل بعض المشاكل التـي تعـاني منهـا المجموعـة ١١
؟

ال تصلحتصلح  الفقـرة  ت
تصلح بعد 

التعدیل

هــل لــدى بعــض زمــالء مجموعتــك رغبــة معلنــة او غیــر معلنــة لالنضــمام ١٢

لمجموعة اخرى ؟
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٣الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة 

 

بصورته االولیة والنهائیةمقیاس تماسك الجماعةیبین 

زائي الطلبة :أع

بعد التحیة :

ویتكـون مـن مجموعـة مـن الفقـرات التـي تعكـس ، مقیـاس تماسـك الجماعـةنضع بین ایدیكم 

الحقیقـي الصـادق التي یهدف الباحـث مـن خـالل إجابتـك علیهـا التعـرف علـى موقفـكبعض االراء

فـــي الشـــكل دائـــرة ع، یرجـــى تفضـــلكم بقـــراءة المقیـــاس واالجابـــة علـــى فقراتـــه ، وذلـــك بوضـــنها ابشـــ

فضــال عــن ،) درجـة الــذي تجــده مناســبا لــك اسـفل فقــرة المقیــاس ٩-١البیـاني ، وعلــى الــرقم بــین (

.بكل دقة وامانهالمقیاس  فقراتیرجى االجابة على جمیع ، االجابة على المعلومات االتیة 

التي ینتمـي  وعة" محصلة القوى التي تجذب الفرد نحو المجماذ یقصد بتماسك الجماعة :

  " . لها

وتفضلوا مني عمیق االمتنان

العمر :

الجنس :

القسم :

الكلیة :

هل لدیك مشاركة ریاضیة ضمن فرق الكلیة (نعم ، ال) :

هل منتمي الى احد الفرق الشعبیة او أي نادي ریاضي (نعم ، ال) :

الباحـث

م.م محمود مطر علي



محمود مطر علي

٣٣١

قة بین معظم افراد قسمك بعضهم بالبعض االخر ؟/ ما هي درجة العال١

/ ما هو تقییمك لقیمة عضویتك في المرحلة الدراسیة بالنسبة لك ؟٢

/ ما مدى احساسك باالنتماء لزمالئك ؟٣

/ ما مدى استمتاعك في عضویة للجماعة ؟٤
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عي) داخل قسمك ؟/ما هو تقییمك للعمل الجماعي (او االداء الجما٥

/ ما هو تقییمك لمدى التقارب واالنسجام مع زمالئك ؟٦

/ ما مدى اشباع الحاجات الفردیة لمعظم افراد زمالئك ؟٧

/ ما مدى الشعور بین زمالئك بتفوقهم الدراسي ؟٨

























محمود مطر علي

٣٣٣

/ ما مدى توافر القیادة الفاعلة الفراد مجموعتك ؟٩

ا مدى مقارنة معظم اعضاء مجموعتك لتمییز الزمالء االخرین خارج المجموعة ؟/ م١٠

/ مدى تماسك المجموعة خالل بعض المشاكل التي تعاني منها المجموعة ؟١١

/ هل لدى بعض زمالء مجموعتك رغبة معلنة اوغیر معلنة لالنضمام لمجموعة اخرى ؟١٢



 






































